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Abstract
The aim of this study was to examine the
relationship between cryptocurrencies,
digital currencies, virtual currencies and
electronic money, based on their
definition by major international
Organizations such as the European
Central Bank, the Bank for International
Settlements
and
the
European
Parliament, and the classifications it
identified for these terms.
This study concluded that virtual
currencies,
cryptocurrencies,
and
electronic money are digital currencies,
but both virtual currencies and
cryptocurrencies are not subject to any
legal regulation, so they are not
considered electronic money and are not
included in the money category. Thus,
electronic money is the only term that is
money in the strict sense.
Keywords: electronic money; virtual
currencies;
digital
currencies
cryptocurrencies.
JEL Classification Codes : E40, E49,
E42.

ملخص
كان اهلدف من هذه الدراسة حبث العالقة بني العمالت
 العمالت االفرتاضية والنقود، العمالت ال قمية،املشف ة
 باالستناد إىل تع يفها لدى كربى اهلياات،اإللكرتونية
 بنك التسويات الدولية،الدولية كالبنك املكازي األوريب
 وما حددته من تصنيفات هلذه،والربملان األوريب
املصلحاات
وقد خحصت هذه الدراسة إىل أن كل من العمالت
االفرتاضية والعمالت املشف ة والنقود اإللكرتونية هي
 لكن كل من العمالت االفرتاضية،عمالت رقمية
 لذا،والعمالت املشف ة غري خاضعة ألي تنظيم قانوين
 وبذلك.ال تعد نقودا إلكرتونية وال تدرج يف خانة النقود
تعد النقود اإللكرتونية هي املصلحح الوحيد الذي يعد
نقودا باملعىن الدقيق
 النقود اإللكرتونية؛ العمالت:الكلمات المفتاحية
. العمالت املشف ة،االفرتاضية؛ العمالت ال قمية
E49 ،E42 ،E40 : JEL تصنيفات
* المؤلف المرسل
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.1مقدمة
جيمع عحماء االقتصاد عحى تع يف النقود بأهنا أي شيء حيض بالقبول العام ألداء وظيفة الوسيط يف التبادل
ووحدة حساب ،وخمازن لحقيمة خالل الازمن ،ميكن هبا جلميع الفاعحني االقتصاديني اب اء الذمم وتسوية مجيع
االلتازامات وقد أخذت النقود أشكاال خمتحفة عرب التاريخ ،من النقود السحعية إىل النقود املعدنية إىل النقود الورقية
مث نقود الودارع ،لتصل إىل النقود اإللكرتونية ،لكنها تشرتك مجيعها يف تأديتها لوظارف النقود سالفة الذك

لكن تلور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وزيادة حجم التعامالت عرب االنرتنيت ،قد أدت إىل ب وز
أدوات جديدة ،زامحت النقود اإللكرتونية ،ومن هذه األدوات جند كل من العمالت ال قمية ،العمالت
االفرتاضية ،العمالت املشف ة ،أخذت تسمية نقود أو عمالت ،وتلور استعماهلا عحى نلاق عاملي ،حيث

وصحت القيمة السوقية لحعمالت املشف ة يف بداية  0202اىل ما يتعدى الرتليون دوالر،
) (CoinMarketCap, 2021مقرتنة بازيادة استقلاهبا اهتمام املؤسسات املالية وكبار املستثم ين العامليني،
فعازز ذلك مناى اعتبارها نقودا ،يف الوقت الذي تعد فيه النقود اإللكرتونية نقودا باملعىن الدقيق لحمصلحح،
ويعرتف هبا البنك املكازي وي اقب كل املؤسسات اليت تقوم بإصدارها .لذلك استوجب األم ض ورة فهم
مضمون هذه املصلحاات اجلديدة وحتديد عالقتها مبصلحح النقود ،فإن كانت نقودا وجب عحى السحلة
النقدية ادارهتا ،وان كانت ليست نقودا فال تدرج ضمن صالحيتها
ويف هذا السياق العام ميكننا ط ح السؤال التايل :ما هي طبيعة العالقة بين العمالت المشفرة،
العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والنقود اإللكترونية؟
لإلجابة عحى اإلشكالية املل وحة تظه لنا الف ضية التالية :تعد كل من العمالت املشف ة ،العمالت
االفرتاضية والعمالت ال قمية نقودا باملعىن الدقيق لحمصلحح ،مثحها مثل النقود اإللكرتونية
سيتم اختبار هذه الف ضية عن ط يق دراسة كل من مفهوم النقود اإللكرتونية باعتبارها نقودا باملعين
الدقيق لحمصلحح ،مث نباث يف مفهوم العمالت االفرتاضية ،العمالت املشف ة والعمالت ال قمية من منلحق
متاثحها يف الشكل اإللكرتوين مع النقود اإللكرتونية ،ومدى توافقها مع خصارص النقود اإللكرتونية من منظور
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تع يفها لدى كل من البنك املكازي األورويب وبنك التسويات الدولية وغريها من املؤسسات ال مسية الدولية،
اليت ت اقب تلور نشاط هذه العمالت ،وحتدد الش وط اليت جيب توفريها حىت تكون نقودا باملعىن الدقيق
وتكمن أمهية هذه الدراسة يف حبث العالقة بني العمالت املشف ة ،العمالت ال قمية ،العمالت
االفرتاضية ،والنقود اإللكرتونية ،اليت من شأهنا اإلجابة عن الكثري من التساؤالت ،ومتكن من فهم التاديات
اليت تف ضها هذه األشكال اجلديدة من العمالت عحى إدارة السياسة النقدية مستقبال
ولتاحيل إشكالية حبثنا واالجابة عحى السؤال اعتمدنا عحى املنهج الوصفي التاحيحي ،من خالل
الباث يف مفهوم خمتحف املصلحاات سالفة الذك  ،م تكازين عحى مفهومها من وجهة نظ اجلهات ال مسية
اليت تعايشها وحتتك هبا يوميا ،مث الباث عن العالقات املوجودة بينها
 .2مفهوم النقود اإللكترونية
سنااول من خالل هذ العنص دراسة مفهوم النقود اإللكرتونية من وجهة نظ البنوك املكازية واهلياات

ال مسية الدولية ،وما ي تبط هبا من مؤسسات ،وما مييازها من خصارص عن غريها من املفاهيم
 1 2تعريف النقود اإللكترونية
يتسم مفهوم النقود اإللكرتونية بالغموض وال يازال يستخدم يف غري حمحه ،فيتضح عند الباث يف
مفهوم النقود اإللكرتونية أهنا ختتحف عن أرصدة البلاقات االرتمانية ونقود احلسابات البنكية اإللكرتونية
فاسب تع يف البنك املكازي األوريب لحنقود اإللكرتونية فإهنا "تع ف بأهنا خمازن إلكرتوين لحقيمة النقدية عحى
جهاز تقين ،ميكن استخدامها عحى نلاق واسع إلج اء مدفوعات لكيانات أخ ى ،غري جهة إصدار النقود
اإللكرتونية") (European Central Bank, 2021يعمل اجلهاز كأداة حلامحها ،مدفوعة مسبقا وال
تتضمن بالض ورة حسابات بنكية يف املعامالت " وتنقسم النقود اإللكرتونية اىل نقود إلكرتونية تعتمد عحى
األجهازة ونقود إلكرتونية تعتمد عحى الربجميات
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حسب هذا التع يف ،ال ختتحف النقود اإللكرتونية عن العمالت الورقية يف مححها لحقيمة النقدية،
لكنها خمتحفة عنها فقط يف ط يقة ختازينها فبدل أن تكون القيمة خمازنة يف الورقة النقدية صارت القيمة النقدية
خمازنة عحى وسيط مادي تقين )(Bank For International Settlements, 2013كجهاز أو بلاقة
مغناطيسية أو رقميا عن بعد عحى خادم وجيب أن تتمتع بالقبول من ط ف املتعامحني االقتصاديني كوسيحة
لتسوية املدفوعات
كما يع ف مكتب األسواق الداخحية التابع لحمفوضية األوروبية النقود اإللكرتونية أو النقد اإللكرتوين
بأهنا " املكافئ ال قمي لحنقد ،املخازن عحى جهاز إلكرتوين أو عن بعد عحى خادم " (Bank For
)International Settlements, 2013

يوضح هذا التع يف بأن النقود اإللكرتونية مكافئ رقمي لحنقد ،أي أن قيمتها متعحقة مباش ة بقيمة
العمالت الورقية اليت حتمل قيمة نقدية
كما تع ف املفوضية األوربية  European Commissionالنقد اإللكرتوين بأنه " بديل رقمي
لحنقد ،يسمح لحمستخدمني بإج اء مدفوعات دون نقود ورقية ،بأموال خمازنة عحى بلاقة أو هاتف أو عرب
اإلنرتنت" )(European Commission, 2021

أما األم التوجيهي  EC/2009/110لحمجحس ولحربملان األوريب بتاريخ  21سبتمرب  ،0222بشأن
تويل عمل املؤسسات املالية اإللكرتونية فقد ع ف النقود اإللكرتونية وفقا لحمادة  )0(0بأهنا "القيمة النقدية
املخازنة إلكرتونيا أو مغناطيسيا عحى الناو الذي متثحه ملالبة عحى املصدر ،واليت يتم إصدارها عند استالم
األموال لغ ض اج اء معامالت الدفع ،وهي مقبولة من ط ف شخص طبيعي أو اعتباري غري مصدر النقود
اإللكرتونية " )(European Union , 2009

يؤكد هذا التع يف أن النقود اإللكرتونية البد أن يتم اصدارها مقابل استالم األموال ،فالنقود املخازنة
يف الدعامة اإللكرتونية شكل متلور عن النقد الورقي فقط وجيب أن يكون لدى اجلهة املصدرة لحنقود
اإللكرتونية مقابال نقديا لحقيمة املصدرة ،وال ميكنه إصدارها وع ضها من العدم دون توف هذا املقابل النقدي
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 2 2مؤسسات النقود اإللكترونية
تُع ف املادة  )1( 2من األم التوجيهي  EC/2009/110لحمجحس ولحربملان األوريب "مؤسسة
األموال اإللكرتونية" عحى أهنا شخص اعتباري مت مناه الرتخيص بإصدار النقود اإللكرتونية وحيدد هذا
األم التوجيهي قيمة كل من رأس املال الالزم واإلطار القانوين الذي حيدد نشاط هذه املؤسسات
)(European Union, 2009

 .2.0خصائص النقود اإللكترونية
من التعاريف السابقة ميكننا استنتاج اخلصارص التالية لحنقود اإللكرتونية:
 توجد فقط يف شكل إلكرتوين وغري م تبلة حبساب بنكي ،ختازن إما يف أجهازة كالبلاقاتاملغناطيسية أو عحى خوادم عن بعد.
 هلا مؤسسات تقوم بإصدارها وختضع إلطار قانوين ،وحتظى بالقبول من أط اف أخ ى من غريمصدرها.
 يشرتط لحاصول عحى النقود إلكرتونية ض ورة دفع مقابحها نقودا ارتمانية ،أي تنشأ باالعتمادعحى الوحدات النقدية املوجودة لدى املصدر.
 تأخذ قيمتها من العمالت الورقية وال ختتحف عنها يف القيمة ما عدا أهنا شكل بديل عن الشكلالورقي.
 ميكن لحمستخدم تقدمي شكوى واسرتداد أمواله ،يف حالة عدم حصوله عحى ال صيد النقدي الذياشرتاه من النقود اإللكرتونية
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 .2.0مميزات النقود اإللكترونية عن وسائل الدفع األخرى
تتمياز النقود اإللكرتونية باخلصارص التالية (Popovska-Kamnar, 2014, p. 81):

 اخنفاض تكاليف املعامالت مقارنة بوسارل الدفع األخ ى ،لعدة أسباب منها أن مؤسسات النقوداإللكرتونية ال حتتاج اىل إبقاء األموال يف آالت الساب ،وأن املعحومات املتداولة يف العمحيات أقل.
 ارتفاع التكاليف الثابتة مقارنة بأدوات الدفع األخ ى كون التكنولوجيا احلديثة يف حالة تلور س يع،تحازم مؤسسات إصدار النقود اإللكرتونية مبواكبتها ،وهذا ما حيدث بشكل كبري يف الدول املتقدمة.
 تستمد النقود اإللكرتونية قيمتها من تأديتها لوظيفة الوسيط يف التبادل ،واستخدامها لتسوية املعامالت،يف حني ميكن استخدام أدوات الدفع األخ ى كالنقود الورقية ونقود الودارع لدى البنوك
 النقود اإللكرتونية أقل شفافية من حيث عدم إظهارها املعحومات الشخصية ملالكها ،يف حني تظهبلاقات االرتمان اسم ورقم حساب وهوية حامحها.
 ميكن لحنقود اإللكرتونية استبدال النقود الورقية يف التداول ،لكن هذا التأثري ضعيف جدا حىت اآلن.يعترب الكثريون أن النقود اإللكرتونية مبثابة م ححة من م احل تلور النقود ،وتوجد يف شكحني ،نقود
إلكرتونية قارمة عحى األجهازة ونقود إلكرتونية قارمة عحى الربجميات
 .2.0أنواع النقود اإللكترونية
 .1.2.0النقود اإللكترونية القائمة على االجهزة
هي اليت تحك النقود اليت تكمن قيمتها الش ارية يف جهاز مادي شخصي ،مثل البلاقات املعتمدة
عحى ال قاقات مع ميازات أمان موجودة هبا ،وهي بلاقات مسبقة الدفع كاحملافظ اإللكرتونية ( electronic

 )pursesوعادة ما يتم نقل القيمة النقدية املخازنة فيها عن ط يق قاررات اجلهاز أو البلاقة اليت ال حتتاج
يف اتصاهلا بالشبكة يف الوقت احلقيقي اىل خادم بعيد ويتمياز هذا النوع بأنه ال حيمل كمية كبرية من األموال
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كما أنه ليس به بيانات أو معحومات عن املستخدم ومن أمثحتها بلاقات القيمة املخازنة ( Stored-Value

 ،)Cardsوبلاقات الدفع ( ،)Debit Cardsوهي بلاقات تتيح حلامحها الذي لديه حساب بنكي جاري
إمكانية احلصول عحى نقود إلكرتونية يف مقابل ساب مبالغ من احلساب البنكي اجلاري مباش ة ،ومبج د أن
يستخدمها حامحها لتسديد مدفوعات بالنقود اإللكرتونية سينخفض يف املقابل رصيد حسابه البنكي اجلاري
 .0.2.0النقود اإللكترونية القائمة على البرمجيات
تعتمد عحى شبكة األنرتنت ،يف حني تكون النقود خمازنة عحى خادم (سريف ) فالنقود اإللكرتونية ال
تكون خمازنة عحى ش حية أو بلاقة أو حاسوب ،بل عحى خادم مكازي ملصدر هذه النقود اإللكرتونية ،وهلذا
تع ف أيضا بالنقود اإللكرتونية القارمة عحى خادم ،من أمثحتها النقد االلكرتوين  ،e-Cashالشيكات
اإللكرتونية (European Central Bank, 2021) Electronic Checks

 .2.0الفرق بين النقود اإللكترونية ونقود البطاقات االئتمانية والبنكية
ميكننا التميياز بني النقود اإللكرتونية ونقود البلاقات االرتمانية والبنكية فيما يحي(Vlasov, 2017, :
)pp. 216-217

 يتمياز مفهوم النقود اإللكرتونية ببعض الغموض لدى الكثريين ،وعادة ما يتم اخلحط بينها وبني نظامالدفع اإللكرتوين لدى البنوك واملؤسسات املالية ،الذي أعلي احلق لحولوج اىل األموال يف احلسابات اخلاصة
والعامة مل تفقي هذه اخلدمات فالنقود اإللكرتونية ليست نقودا ملبوعة أو ايداعات ،حيث أن املدفوعات
تقتص فقط عحى املبحغ املخازن عحى اجلهاز اإللكرتوين أو احلساب يف الربنامج.
 من الف وقات األساسية بني أرصدة البلاقات االرتمانية اليت توف ها البنوك والنقود اإللكرتونية ،فإنالنقود اإللكرتونية تنشأ باالعتماد عحى قيمة نقدية موجودة بالفعل ،خبالف البلاقات البنكية اليت تسمح
باالستدانة أو االقرتاض والقيام بالعمحيات عحى املكشوف.
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 كما تعتمد النقود اإللكرتونية عحى وجود املؤسسة املصدرة هلا ،باعتبارها ركنا أساسيا يف العمحيةوليس عحى النقود اإللكرتونية يف حد ذاهتا ،كما هو الشأن بالنسبة لحنقود االرتمانية ،أي أهنا تفرتض وجود
جهة وسيلة تقبل حتويل هذه الوحدات أو ال موز اإللكرتونية إىل أموال ونقود حقيقية ،وتفقد النقود
اإللكرتونية قيمتها مع افالس املؤسسة املصدرة هلا فإذا قام صاحب البلاقة اإللكرتونية الصادرة عن مؤسسة
ما ،بتسديد مدفوعات مشرتيات يف أحد احملالت هبذه النقود اإللكرتونية ،فإن ذلك يعين قبول صاحب احملل
حتويل النقود اإللكرتونية الصادرة عن املؤسسة املعنية إىل نقود إلكرتونية صادرة عن الشكة نفسها لكن يف
حسابه وميكنه الحجوء إىل هذه املؤسسة نفسها وحتويل ما ميحك من نقود إلكرتونية صادرة عنها إىل نقود
ارتمانية كما ميكن ان تكون املؤسسة املصدر لحنقود اإللكرتونية بنكا إذا كان م خصا له القيام هبذا النشاط
حسب التش يعات الساردة يف الدولة ،أو مؤسسة خاصة بإصدار النقود اإللكرتونية ،وهي أي شخص
اعتباري م خص له القيام بذلك.
 يتلحب حصول الشخص عحى النقود اإللكرتونية التنازل عن مقابحها نقودا ارتمانية ،وتتيح له التص فهبا لتسوية معامالت بقيمة النقود اإللكرتونية املخازنة يف اجلهاز أو الربجميات فقط ،لكن بالنسبة لحبلاقات
االرتمانية فهي تعرب عن مبالغ نقدية إلكرتونية ميكن لصااهبا التص ف فيها لتسوية صفقات تتجاوز قيمة
ال صيد املوجود فيها ،مبعىن أن لصاحب البلاقة إمكانية احلصول عحى ق ض قصري األجل مقابل فاردة،
خالل مدة بقاء رصيد احلساب املعين سالبا
 .2مفهوم العمالت االفتراضية
منذ ظهور البيتكوين سنة  0222وإعلارها تسمية عمحة افرتاضية ،ازداد استخدام مصلحح العمالت
االفرتاضية لإلشارة اليها ،لكن العمالت االفرتاضية مصلحح يسبق ظهور البيتكوين والعمالت البديحة ،لذلك
ال ميثل مصلحح العمالت االفرتاضية عمحة البتكوين ومثيالهتا فقط ،لذا جيب عحينا تع يف العمالت
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االفرتاضية بشكل عام مث الباث يف أنواعها وتفاصيحها ،باالعتماد عحى تع يفها لدى أهم اهلياات املالية
ال مسية الدولية
 .1.2تعريف العمالت االفتراضية
قامت العديد من اهلياات ال مسية بإعلاء تع يف لحعمالت االفرتاضية ومن أمهها:
 ع ف البنك املكازي األوريب سنة  2112العمالت االفرتاضية بأهنا "نوع من النقود الرقمية وغيرخاضعة للتنظيم ،يتم اصدارها عادة والتحكم بها من طرف مطوريها ،ويتم استعمالها وقبولها بين
أعضاء فئة معينة من المجتمعات االفتراضية" )(European Central Bank, 2012, p. 13

هبذا التع يف أعلى البنك املكازي األوريب لحعمحة االفرتاضية صفة نقود واعتبارها نوعا من أنواع النقود،
يغيب يف إصدارها وإدارهتا اجلهة املكحفة هبا ،أي غياب املؤسسة اليت تصدرها وتدي شؤهنا كما هو الشأن
يف النقود اإللكرتونية ،وبذلك ال ختضع العمحة االفرتاضية إىل أي شكل من أشكال التنظيم القانوين ،وحتظى
بالقبول اخلاص لدى فاة حمددة من مجهور اجملتمع االفرتاضي ،لذلك ينتقد هذا التع يف يف اعتبار العمحة
االفرتاضية نوعا من أنواع النقود ويف املقابل ال توجد جهة تتوىل إدارهتا
 أما اهلياة املص فية األوربية ) (European Banking Authorityواليت كان من أهداف تأسيسهاهو رصد األنشلة املالية اجلديدة املوجودة ،وتكييف املبادئ والتوجيهات ،هبدف حتقيق السالمة والسالسة
عند وضع اإلطار التنظيمي ،فقد ع فت سنة  2112العمالت االفرتاضية بأهنا" :تمثيل رقمي للقيمة ال
يتم اصداره من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة وال ترتبط بالضرورة بالعمالت الورقية والمعدنية ،تحظى
بالقبول من طرف ا ألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين كوسيلة للدفع أو المتاجرة والتداول بها
إلكترونيا .والجهات الفاعلة الرئيسية فيها هي المستخدمون ،المتداولون ،منصات التداول أو
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المنصات التجارية وموفرو المحافظ اإللكترونية" (European Banking Authority, 2014, p.
)11

فقد أعلى هذا التع يف صفة التمثيل ال قمي لحعمحة االفرتاضية ومل يعرتف هلا بصفة النقد ،بل وأكث
من ذلك فقد عدها وسيحة لحدفع حتظى بالقبول اخلاص لدى مجهور املتعامحني وهم االشخاص اللبيعيني
واالعتباريني املنتمني إىل فاات اجملتمع االفرتاضي
 ع ف البنك املكازي األورويب العمالت االفرتاضية عام  2112بأهنا "العملة االفتراضية هي تمثيلرقمي للقيمة ،ال يصدرها بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة نقود إلكترونية ،والتي في بعض
الظروف ،يمكنها أن تستخدم كبديل للنقود" ). (European Central Bank, 2015, p. 4
فقد عدل البنك املكازي األورويب تع يفه لحعمالت االفرتاضية الصادر يف  ،2112حيث أبعد يف هذا التع يف
اجلديد عن العمحة ا الفرتاضية صفة "النقود" واإلبقاء عحيها يف ظل ظ وف خاصة كشكل بديل لحنقد فقط،
كما أكد عحى أهنا متثيل رقمي لحقيمة ،وال توجد مؤسسة أو هياة رمسية تتوىل شؤون إدارهتا فضال عن ذلك
أن العمالت االفرتاضية ال تتمتع بالسيولة الكبرية وال بالقبول العام والكايف ليتم اعتبارها نقودا
وخالصة القول أن تع يف العمالت االفرتاضية مل يستق بعد عحى تع يف واحد ثابت ،بل هو يف
حالة تغري مستم  ،تبعا لحتغريات التكنولوجية وتوسع نلاق استخدامات هذه العمالت ،وكسبها مازيدا من
القبول لدى مجهور املتعامحني ،ليبدأ تدرجييا يف حتقيق صفة القبول العام لتسوية الصفقات وغريها ،لريشاه
يف املستقبل أن يكون نقودا يف حالة توسع نلاق هذا القبول
 .0.2أنواع مخططات العمالت االفتراضية
توجد العديد من العمالت االفرتاضية اليت تستخدم عرب األنرتنت ،لكنها ختتحف يف ط يقة عمحها
ويف اجملتمعات اليت تستخدم فيها ،لذلك قسم البنك املكازي األوريب خمللات النقود اإللكرتونية إىل ثالثة
أنواع ):(European Central Bank, 2012, pp. 13-14
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 .1.0.2العمالت االفتراضية ذات النظام المغلق
ال ت تبط عادة هذه العمالت االفرتاضية باالقتصاد احلقيقي ،وتوجد يف األلعاب فقط أو يف املواقع
اإللكرتونية أو التلبيقات ،وميكن احلصول عحيها دون إنفاق لنقود ارتمانية ،ويتم احلصول عحيها مبج د تنفيذ
مهام أو القيام بأنشلة معينة ،ويشرتط أن تنفق فقط داخل هذه اجملتمعات ،كمشاركة شخص ما يف لعبة
إلكرتونية معينة ومبج د حتقيقه رصيد معني من النقاط يتاصل هذا األخري عحى وحدات من العمحة االفرتاضية
اليت وضعها ملوروها يف الحعبة ،ويقتص استخدامها داخل جمتمع املشاركني يف هذه الحعبة فقط.
 .0.0.2العمالت االفتراضية التي تتدفق في اتجاه واحد
يسمح هذا النظام بش اء العمالت االفرتاضية مباش ة باستخدام النقود االرتمانية ،وبسع ص ف
ثابت لكن ال ميكن أن يتم حتويحها جمددا اىل نقود ارتمانية فعمحيات التاويل وش وطها حيددها مالك
املخلط ) ،(scheme ownerكما تسمح هذه النقود االفرتاضية بش اء خدمات وسحع افرتاضية فقط.
 2.0.2العمالت االفتراضية التي تتدفق في اتجاهين
ميكن لحمستخدمني ش اء وبيع هذه العمالت االفرتاضية وفقا ألسعار الص ف بعمحتهم وتسمح هلم
هذه العمالت االفرتاضية بش اء السحع واخلدمات االفرتاضية واحلقيقية عرب األنرتنت .
ميكن أن تعترب البيتكوين من العمالت االفرتاضية اليت تتدفق يف اجتاهني ،إذ توف العديد من املنصات ال قمية
القدرة عحى االستثمار يف هذا النوع من العمالت ،حيث ميكن ش اؤها بنقود ارتمانية ،كما تتاح إمكانية
اعادة بيعها الحقا بنقود ارتمانية لحاصول عحى الف وقات يف األسعار وهي بذلك تعمل بالل يقة اليت
صممها ملوروها فقط ،وال ختضع يف وضعها احلايل لسحلة البنوك املكازية.

11

عبد هللا لعور

عبد الرزاق كبوط

وميكن اعتبار كل من العمالت االفرتاضية ذات النظام املغحق ،والعمالت االفرتاضية اليت تتدفق يف
اجتاه واحد ،مبثابة عمالت افرتاضية مكازية ،ألهنا تصدر من ط ف مؤسسة واحدة ،سواء شكات األلعاب
أو مؤسسات خاصة غري مالية ،تقوم بإصدارها باحلجم الذي ت يد وبيعها لحمستخدمني ،لتاقيق أرباح
جتارية ،كما تع ف أيضا بالعمالت غري املشف ة يف حني أن هناك عمالت مشف ة ميكن اعتبارها عمالت
افرتاضية ال مكازية
 2.2خصائص العمالت االفتراضية
تتمتع العمالت االفرتاضية بعدة خصارص متيازها عن النقود االرتمانية منها (European Central

):Bank, 2012
 توجد فقط في شكل رقمي أو إلكتروني :إن العمالت االفرتاضية مثل النقود اإللكرتونية اليتتعتمد عحى الربجميات ،إذ ليس هلا وجود مادي بل توجد فقط يف شكل رقمي ،حيث ختازن عحى
خادم
 يتم إصدارها من طرف مطوريها :يقوم ملورو العمالت االفرتاضية بإصدارها أو حتديدهم لل يقةإصدارها ،وال يكون هلا عالقة بالبنوك املكازية أو املؤسسات املالية
 غير خاضعة للتنظيم :توجد العديد من العمالت االفرتاضية اليت تتداول يف جمتمعاهتا اخلاصة ،والختضع لتنظيم الدول واحلكومات ،بل يتم تنظيم تداوهلا ووضع قوانني ومبادئ التعامل هبا من ط ف
مصمميها ،مما يع ض مستخدميها ملخاط النصب واالحتيال ،ويكونون غري حمميني من ط ف
القانون والسحلات النقدية واملالية لكن ميكن هلذا األم أن يتغري يف املستقبل
 تشتمل على عدة أنواع :مع تلور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،ظه ت العديد من العمالتاالفرتاضية اليت تستخدم عرب األنرتنت ،لكل منها خصارصها وجمتمعاهتا اخلاصة اليت تتداول فيها
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 .2مفهوم العمالت المشفرة
ي افع البعض عحى أن العمالت املشف ة نوع من أنواع العمالت االفرتاضية ،لذا وجب عحينا حبث هذه
املسألة مع ض ورة حتديد جوه هذا املفهوم اجلديد
 .1.2تعريف العملة المشفرة
العمحة املشف ة هو االسم الذي يلحق عحى النظام الذي يستخدم التشفري لحسماح بإنشاء وحتويل
وتبادل وحدات دفع رقمية بل يقة المكازية وموزعة ميكن تداول هذه الوحدات بأسعار السوق مقابل
العمالت الورقية )(Eli Dourado, 2014, p. 1

كما تع ف العمالت املشف ة عحى أهنا عمحة رقمية افرتاضية يتم تأمينها بالتشفري ،وتستخدم شبكات
ال مكازية تعتمد عحى تقنية سحسحة الكتل Blockchain.فالعمالت املشف ة هي عبارة عن عمالت رقمية
افرتاضية يتم تأمينها بالتشفري.
وتعرب سحسحة الكتل  Blockchainعن قاعدة بيانات تقوم باستقبال وختازين املعحومات يف شكل قوالب
تسمى بالكتل ، Blocksيتم تشفري هذه الكتل عن ط يق أدوات التشفري ،لتصبح عبارة عن سحسحة من
قوالب املعحومات م تبة ت تيبا زمنيا تستخدم العمالت املشف ة سحسحة الكتل كدفرت حسابات موزع ،يتم
ف ضه من خالل شبكة متباينة من أجهازة الكمبيوت اليت حتمل نسخة من هذا الدفرت ،يؤدي املنتسبون اىل
هذه الشبكة دور الشهود عحى العمحيات اليت تتم عحيها ويسمون بالعقد  ،nodesتقوم العقد يف الشبكة
بتأكيد العمحيات وبثها لألجهازة األخ ى لحتأكد من صاتها ،مما يسمح لحمتعامحني باالستغناء عن الوسلاء
املاليني والقيام بعمحيات الدفع ندا لند ،نظريا لنظري  peer to peer.جتعل  Blockchainمن شبه
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املستايل القيام بالتازوي أو اإلنفاق املازدوج ،وال ميكن التاكم أو التالعب هبا من قبل احلكومات .وميكن
توضيح مبدأ عمل العمالت املشف ة يف الشكل املوايل:
الشكل  :0طريقة الدفع بواسطة النقود اإللكترونية مقارنة بالعمالت المشفرة

المصدر :من اعداد الباحثني

لقد كانت البيتكوين أول عمحة مشف ة ،بدأ تداوهلا يف جانفي سنة  ،0222بعد ذلك مت إنشاء
العديد من العمالت املشف ة اليت استخدمت االبتكارات اليت طبقتها البيتكوين ،كوهنا مفتوحة املصدر
 ،Open sourceلكن مع بعض التغيريات يف بنيتها التاتية
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 .0.2البيتكوين  bitcoinنموذج للعمالت المشفرة
هي عمحة مشف ة تتوف يف شكل إلكرتوين فقط وليس هلا وجود مادي ،مت تقدميها سنة  0222باسم
مستعار ساتوشي ناكاموتو  ،Satoshi Nakamotoاستمدت وجودها من ورقة حبثية بعنوان “Bitcoin

” ، a Peer-to-Peer Electronic cash systemوفيها مت اقرتاح نظام نقد إلكرتوين لحدفع ال يعتمد
عحى الثقة يف مؤسسة مالية كوسيط أو جهة ثالثة كالبنك املكازي يف النظام النقدي االرتماين (Nakamoto,
)2009, pp. 1-3

ويعمل هذا النظام االلكرتوين املقرتح عحى مبدأ ند لند بشكل حبت ،ويستخدم يف القيام بعمحيات
الدفع عرب األنرتنت دون الحجوء إىل املؤسسات املالية كوسيط يعازز الثقة يف العمحية ،وذلك عن ط يق حل
مشكحة اإلنفاق املازدوج يف النقود اإللكرتونية اليت تعذر ححها دون افرتاض وجود وسيط( هياة مكازية توكل
هلا مهمة محاية النظام) ،لكن يف ظل النظام النقدي االلكرتوين املقرتح من ساتوشي ناكاموتو مت حل مشكحة
االنفاق املازدوج دون وسيط ،باستخدام كل من نظام سحسحة الكتل  Blockchainوالتشفري يف انتاجها
وتأمينها باإلضافة اىل اثبات العمل  Proof of workوتاريخ عام لحمعامالت ،الشيء الذي جعل من
شبه املستايل القيام باإلنفاق املازدوج أو االحتيال عحى الشبكة عندما تلول السحسحة وتسمح بإج اء
معامالت بني ط فني عرب األنرتنت دون احلاجة ملع فة هوية بعضهما أو احلاجة إىل وسيط مايل.
ومنياز بني مصلحح البيتكوين كنظام نقدي إلكرتوين المكازي ويع ف باسم  Bitcoinحب ف Bكبري،
وبني  bitcoinحب ف  bصغري الذي ي ماز اىل وحدات العمحة اليت تتم هبا املعامالت ويتم تداوهلا يف نظام
 Bitcoinتعلى وحدات البيتكوين لألشخاص كمكافأة ملا يع ف باملنقبني ،الذين يقومون بتثبيت ب نامج
مث إجياد إثبات العمل لحكتل تكون عمحية إجياد ب هان أو إثبات العمل تنافسية وتعتمد عحى اللاقة احلاسوبية
يف اجياده تسمى هذه العمحية بعمحية التنقيب ،ويسمى األشخاص الذين يقومون هبذه العمحية باملنقبني
Miners

15

عبد هللا لعور

عبد الرزاق كبوط

 .2.2خصائص العمالت المشفرة
ميكن باالعتماد عحى املعحومات السابقة استنتاج اخلصارص التالية لحعمالت املشف ة (Goyal,

):2018
 ال مركزية :أي ال توجد سحلة مكازية ممثحة سواء يف البنوك املكازية أو املؤسسات املالية ختضع هلاالعمالت املشف ة املع وفة ،بل يتم تأكيد املعامالت والتاقق من صاتها عرب شبكة موزعة ال متتحكها جهة
معينة فبدال من االعتماد عحى املؤسسات املالية التقحيدية اليت تتاقق من معامالتك وتضمنها ،فإنه يتم
التاقق من معامالت العمحة املشف ة بواسلة أجهازة كمبيوت املستخدم املنخ طة يف شبكة العمحة.
 ال اسمية  :أي أن املستخدمني جمهولو اهلوية ،يعود ذلك لعدم احلاجة اىل سحلة مكازية لتضمن الثقةبني املتعامحني ،وهلذا ال حيتاج املستخدمون لحكشف عن هويتهم وميكن لحشخص فتح حساب أو عدة
حسابات باسم مستعار ،وحمافظ رقمية لحتداول عحى النظام الالمكازي لسحسحة الكتل وبإمكاهنم مصادقة
معامالهتم بشكل آمن.
 ال يمكن التغيير في سجل المعامالت :يف الوقت الذي ميكن فيه لحبنوك أن تقوم بالتالعبات يفاحلسابات أو تتع ض إلخرتاق نظامها األمين ،فإن سحسحة الكتل تتمياز باألمان وغري قابحة لحتغيري ،ألنه ال
يكمن فك تشفريها ،وال ميكن إعادة كتابة تاريخ املعامالت ،إال إذا كانت اجلهة اليت حتاول ذلك متتحك
أكث من  02باملاة من القوة احلاسوبية لحشبكة.
 محدودية العرض والندرة :عحى غ ار البنوك املكازية لحدول اليت ميكنها طباعة النقود دون حدود ،فإنالعديد من العمالت املشف ة هلا حدود قصوى لحمع وض النقدي ،الذي يتادد عند ب جمة اخلوارزميات
األساسية عند انشارها ،مما يعليها صفة الندرة النسبية ،وي شح ارتفاع أسعارها مستقبال بشكل كبري
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 .5مفهوم العمالت الرقمية
تشري "ال قمنة" عموما إىل عمحية تغيري املعحومات من الشكل املادي (التناظ ي) إىل الشكل ال قمي
وبالنسبة لحنقود ،إلهنا تشري إىل إنشاء متثيل رقمي لحنقود ،أو نقل النقود من الشكل املادي إىل الشكل
ال قمي وبذلك ميكن تع يف العمالت ال قيمة عحى أهنا شكل من أشكال العمالت املتاحة فقط يف شكل
رقمي ،ميكن الوصول هلا والتعامل هبا فقط عن ط يق احلواسيب أو األجهازة احملمولة ،ألهنا ال توجد يف صورة
مادية )(Bank for International Settlement, 27 January 2021, p. 1

وبذلك تشرتك كل من النقود اإللكرتونية ،والعمالت االفرتاضية بشقيها العمالت املشف ة منها
والعمالت غري املشف ة ،يف كوهنا ذات طابع رقمي ،وليست ذات طابع مادي ،ألن وحداهتا تأخذ شكال
رقميا ،موجود يف احلواسيب واخلوادم والشبكات وعحى اهلواتف احملمولة فقط
 .6العالقة بين العمالت الرقمية ،العمالت االفتراضية ،العمالت المشفرة والنقود اإللكترونية
من التعاريف السابقة ميكننا أن حندد العالقات اليت ت بط بني خمتحف املصلحاات األربعة اليت تناوهلا
حبثنا ،أو باألح ى حبث العالقة بني كل من النقود اإللكرتونية ،العمالت ال قمية ،العمالت االفرتاضية
والعمالت املشف ة ،إذ تتواجد كل من العمالت االفرتاضية والعمالت املشف ة والنقود اإللكرتونية يف شكل
رقمي فقط ،وبالتايل تشرتك يف جمموعها يف صفة واحد وهي كوهنا عمالت رقمية ليس هلا وجود مادي ،يف
حني تبقى النقود االرتمانية املتداولة خارج الدار ة املص فية نقودا جاهازة وليست نقودا رقمية وبالتايل تعد
كل من العمالت االفرتاضية والعمالت املشف ة والنقود اإللكرتونية عمالت رقمية كما توجد العديد من
العالقات بني كل اثنني من املصلحاات سالفة الذك نذك ها فيما يحي:
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 .1.2العالقة بين العمالت االفتراضية والعمالت المشفرة
تشتمل العمالت االفرتاضية عحى كل من العمالت االفرتاضية املكازية (غري املشف ة) ،والعمالت
االفرتاضية الالمكازية أو ما تع ف بالعمالت املشف ة كالبيتكوين
 .0.2العالقة بين العمالت االفتراضية والنقود اإللكترونية
منياز بني نوعني من النقود االفرتاضية مها العمالت االفرتاضية املكازية (غري املشف ة) والعمالت
االفرتاضية املشف ة وميكننا حتديد العالقة بني هذين النوعني والنقود اإللكرتونية فيما يحي:
 .1.0.2العالقة بين العمالت االفتراضية المركزية والنقود اإللكترونية:
عندما نتادث عن العمالت االفرتاضية املكازية اليت تصدر من ط ف مؤسسة واحدة ،فهي اليت
تصدرها وتكون ال اعية هلا ،مما جيعحها هياة مسؤولة عن إدارهتا ،لكن ال ميكن أن يعد ما تصدره من عمالت
افرتاضية نقودا إلكرتونية ،ألن هذه اهلياة (الشكة أو اجلهة املصدرة) غري م خص هلا القيام بإصدار النقود
اإللكرتونية ،مثحما هو الشأن بالنسبة ملؤسسات النقود اإللكرتونية
 .0.0.2العالقة بين العمالت المشفرة والنقود اإللكترونية
حسب تع يف البنك املكازي األوريب لحنقود اإللكرتونية والنقود املشف ة ،فإن هناك عالقة وطيدة
لحنقود اإللكرتونية بالنقود االرتمانية ،إذ يتم اصدار النقود اإللكرتونية بقيمة النقود االرتمانية وبنفس تسمية
العمحة كالدوالر أو األورو أو بأي عمحة أخ ى ،ويتم إصدارها من ط ف هياة م خص هلا العمل من ط ف
السحلات النقدية لحدولة ،وتحازم باحرتام ضوابط التعامل فيما يع ف بالنقود ،بينما جند أن العمالت االفرتاضية
املشف ة كالبيتكوين اليت تعتمد عحى تكنولوجيا سحسحة الكتل ،يف تكوينها لنظام دفع إلكرتوين ال مكازي،
ويعتمد عحى دفرت حسابات موزع لذلك ميكن اعتبارها نواع من العمالت االفرتاضية ،ألهنا غري خاضعة
لحتنظيم ،فال وجود ألي هياة مكازية تش ف عحيها ،وغري مصدرة من جهة رمسية أو مؤسسة م خص هلا القيام
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بذلك من السحلات النقدية ،وأن وحدة احلساب فيها هي وحدة افرتاضية خاصة بكل عمحة مشف ة حسب
االسم الذي يلحقه عحيها مصمموها ،لكن عند مقارنتها بالنقود اإللكرتونية فإننا جند أهنا حباجة إىل هياة
م خص هلا بالعمل إلصدار النقود اإللكرتونية من ط ف السحلات النقدية لحدولة املعنية
وكنتيجة ملا سبق فإنه ميكننا احلكم بأن العمالت املشف ة هي عمالت افرتاضية لكنها ليست نقودا
إلكرتونية
كما ميكن تحخيص مجحة الفوارق اجلوه ية بني النقود اإللكرتونية والعمالت املشف ة يف اجلدول املوايل:
الجدول  :1جدول يمثل الفرق بين النقود اإللكترونية والعمالت المشفرة حسب البنك المركزي األوربي
النقود اإللكترونية

العمالت المشفرة

الشكل

رقمي

رقمي

وحدة الحساب

العمالت التقحيدية كاألورو والدوالر

عمحة مبتك ة حيددها ملوروها

النوع

ملالبة

شيء

من قبل أشخاص غري مصدرها وبشكل

من قبل جمتمعات حمدودة تؤمن بقيمتها وتقبل

واسع

استخدامها

القيمة

ت تبط بإحدى العمالت التقحيدية

ختضع غالبا لحع ض واللحب

الناحية القانونية

خاضعة لحتنظيم

غري خاضعة لحتنظيم

القبول

المصدر للعملة أو النقود
احتمال استرداد األموال
في حاالت االحتيال
الرقابة
أنواع المخاطر

مؤسسات النقود اإللكرتونية املخولة قانونيا
لحقيام بذلك
كبري

النظام الذي يضعه ملوروها عرب سحسحة الكتل
ال ميكن اسرتداد األموال يف حاالت االحتيال
وتعقبهم لغياب اجلهة املسؤولة عن محاية النظام

ختضع

ال ختضع

خماط تشغيحية وتكحفة التلور يف

خماط القبول ،التقحبات يف األسعار،

التكنولوجيا

االحتيال

المصدر :من اعداد الباحثني باالعتماد عحى )(European Central Bank, 2012, p. 16
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وميكننا تحخيص نتارج هذا الباث يف الشكل التايل:
الشكل  :0مخطط يوضح العالقة الموجودة بين مختلف العمالت الرقمية

العمالت الرقمية
النقود اإللكترونية

العمالت اإلفتراضية

اإللكترونية
العمالت المشفرة

اإللكترونية

المصدر :من إعداد الباحثني

وهناك توافق يف نتارج هذا الباث مع ما أكده بنك التسويات الدولية عام  0222فيما يع ف بازه ة
النقود )(Bank for International Settlements, 2017

 .7خاتمة:
لقد حاولت هذه الدراسة الباث يف عمق املصلحح ومدلوله من وجهة نظ اجلهات ال مسية ،ملعاجلة
مشكحة التباين يف املصلحاات ال ريسية املستعمحة يف جمال احلياة املالية املعاص ة ،إذ بازرت العديد من
املصلحاات منها النقود اإللكرتونية ،العمالت ال قمية ،العمالت االفرتاضية والعمالت املشف ة ،وصارت
تستعمل كم ادفات يف الكثري من األحيان ،لذلك زادت احلاجة اىل ض ورة فهمها وضبط معاين هذه
املصلحاات ،حىت ميكن لحسحلات النقدية االهتمام مبا هو نقدي ،باعتباره ضمن صالحياهتا
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لذا حاولت دراستنا الباث يف مفهوم هذه املصلحاات ومدلوالهتا ،حىت يتسىن لنا التميياز بينها
بشكل دقيق ،خصوصا يف جمال إدارة السياسة النقدية اليت تستوجب مع فة دقيقة ملا هو نقود والذي يدخل
ضمن اختصاصها ،وبني ما ال يدخل يف حياز النقود ،حىت ميكن لحسياسة النقدية التكفل بإدارة الشؤون
النقدية بشكل جيد
ولقد توصحت هذه الدراسة اىل جمموعة من النتارج جنمحها يف النقاط التالية:
 إن كل من النقود اإللكرتونية والعمالت االفرتاضية والعمالت املشف ة تعد كحها مبثابة عمالت
رقمية ،ليس هلا وجود مادي بل توجد يف شكل رقمي فقط
 إن النقود اإللكرتونية هي تحك النقود اخلاضعة لحتنظيم القانوين ،وتصدرها جهات خمتصة
م خص هلا العمل حتت سحلة البنك املكازي ،وخمول هلا إصدار ما يقابل النقود االرتمانية نقودا
إلكرتونية ،لذا تعد نقودا
 تعد كل من العمالت االفرتاضية سواء العمالت االفرتاضية املكازية (غري املشف ة) أو العمالت
االفرتاضية املشف ة كالبيتكوين عمالت افرتاضية ،ليست هلا أي هياة تش ف عحى إدارهتا،
وليست خاضعة ألي هياة مكازية م خص هلا العمل من ط ف السحلات النقدية لحدولة ،بل
ختضع لحنظام الذي صممه ملوروها ،لذا ال تعد نقودا إلكرتونية ،ومن مث فهي ليس نقودا
وعحى ضوء هذه النتارج ميكننا احلكم بعدم صاة ف ضية الدراسة ،بسبب وجود اختالف بني النقود
اإللكرتونية وبني غريها من العمالت املشف ة والعمالت االفرتاضية ،بال غم من اعتبار النقود اإللكرتونية نوعا
من أنواع العمالت ال قمية ،إال أن هذه األخرية تشتمل عحى العمالت املشف ة والعمالت االفرتاضية ،واليت
ال تندرج يف خانة النقود وبذلك تعد النقود اإللكرتونية النوع الوحيد من العمالت ال قمية ،الذي يعد نقودا
باملعىن الدقيق لحمصلحح ،مما حييحها حتت سحلة وإدارة البنك املكازي املسؤول عن إدارة السياسة النقدية
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 يف تكوينها،كما ننبه إىل أن العمالت املشف ة كالبيتكوين اليت تعتمد عحى تكنولوجيا سحسحة الكتل
 حبكم عدم خضوعها، قد مت اعتبارها يف وضعها احلايل من العمالت االفرتاضية،لنظام دفع الكرتوين ال مكازي
 وهذه األخرية هلا كياهنا اخلاص ومتمايازة عنها متاما، لذا ال ميكن اعتبارها نقودا إلكرتونية،لحتنظيم القانوين
 نظ ا لس عة،لكن حسب رأينا أن تصنيف العمالت املشف ة كنقود غري إلكرتونية ميكن أن يتغري مستقبال
 سواء كانوا، وتازايد أعداد املستثم ين واملستخدمني،تكيف هذا املفهوم مع التغريات التكنولوجية العاملية
 يف هذا النوع من، ودخول الكثري من املؤسسات املالية الفاعحة يف االستثمار،أشخاص طبيعيني أو معنويني
 والذي ميكنه أن حيوهلا من جم د أصول، وكربى صناديق التاوط والشكات االستثمارية العاملية،العمالت
 وميكن أن تصري نقودا باملعىن الدقيق لحمصلحح،لالستثمار إىل أصول حتظى بالقبول العام
 قائمة المراجع.8
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Abstract
Keywords:
The aim of this study was to examine the electronic money;
relationship between cryptocurrencies, virtual currencies;

digital currencies, virtual currencies and Digital currencies cryptocurrencies.
electronic money, based on their definition
by major international Organizations such as
JEL Classification Codes: E40, E49, E42.
the European Central Bank, the Bank for
International Settlements and the European
Parliament, and the classifications it
identified for these terms.
This study concluded that virtual currencies,
cryptocurrencies, and electronic money are
digital currencies, but both virtual currencies
and cryptocurrencies are not subject to any
legal regulation, so they are not considered
electronic money and are not included in the
money category. Thus, electronic money is
the only term that is money in the strict
sense.
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